
ععهوهم إليييه نن الله تعالى إذا رأى هذا الرجل يييدعهو النيياس إلييى مييا يييد ل
تتلهم  ععه الناس هييلويقا بب عن له في الرض ويت كك بم عر ه الله عليهم وي عص به وين

عن ققا، فكييهو قدا ل يمكن إطل نر الله ذلك وههو باطل؟ ل يمكن أب تق عي يمكن أن 
عب تليي ككن لرسهوله صييلى اللييه عليييه وسييلم فييي الرض ويج بم الله تعالى ي
عر ه علييى أعييداء ه ويفتييح بييدينه آفيياق الشييرق عصيي قلييهوب النيياس إليييه وين
قق، وشييهادة اللييه سييبحانه ننه ح لل هذا دليل على ايش؟ على أ والغرب ك
نمييا الشييهادة وتعييالى لرسييهوله نهوعييان: شييهادة قهولييية وشييهادة فعلييية أ

علها قهوله تعييالى:  نن اللييه يشييهد بمييا أنييزل إليييك((القهولية فدلي  لك
لله بعلمه والملكئكة يشهدون   لكن)) هذ ه شييهادة ميين اللييه ))أنز

ددون و له نمه والملكئكيية يشيي الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعل
نما الشهادة الفعلية فهييي تمكييين اللييه تعييالى))كفى بالله شهيدا  ، أ

عة دينييه علييى ببيي بل عر ه إيا ه وغ لمحمد صلى الله عليه وسلم في الرض ونص
) قييال المؤلييف: " فاعييل) أو لم يكف بربك ((جميع الديان، وقهوله: 

عرهييا  ةة فيه لتحسين اللفييظ ونظي  وكفى بييالله(((يكف) " والباء مزيد
عه شهيدا، وعلى هذا فنقييهول فييي إعرابهييا: البيياء)شهيدا  ) أي وكفى الل

تسييين اللفيظ، و(رب) فاعييل (يكيف) عته تح قبييا فائييد تئيد إعرا حيرف جيير زا
عف الجيير الزائييد، مرفهوع بضمة مقدرة على آخر ه منع مين ظههورهييا حيير

نف بربييك ((وقهوله:  ) أضيياف الربهوبييية إلييى الرسييهول عليييه) أولم يك
ننه الصلة والسل م وهل هذا للتخصيص أو للتشريف والتكريم؟ الثاني؛ ل

تله تعييالى:  لب كل شيء وانظر إلى قهو بب((ر لد ر دبيي رر ت أن أع نميي دأ  إنما 
لمها  بر بئل)) وله كييل شيييء (( :وبعدها قال ))هذه البلدة التي ح  ل

قضا إضافة الربهوبييية يظن الظان أن ربهوبيته الخاصة بهذ ه البلدة، كذلك أي
تريييم والشييارة إلييى أنييه سييهوف تميين بيياب التشييريف والتك إلى الرسهول 
نن ربهوبية الله للرسهول عليه الصلة والسل م ربهوبييية كو ه ل عد عر ه على ع عص ين

بدل)) أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ((  " خاصة،  بييي
) والبييدل يقهولييهون فييي) بربك ((قييهوله: بدل من أين؟ بييدل ميين تمنه" 

بدل منه استقا م الكل م، حطهوا بييالكم بب تعريفه: ههو الذي إذا أسقطت الـم
ببنييي بج بفت المبدل منييه اسييتقا م الكل م، تقييهول: أع بذ البدل ههو الذي إذا ح
عت بليي ببنييي خلييق زيييد. معلييهو م؟ أك تق ط (زيييد): أعج عقه هذا بييدل أسيي عل عخ ةد  زي
تق ط الرغيف يسييتقيم الكل م أو ل؟ هييذا ضيياب ط البييدل، بثه. أس بف ثل الرغي

نف بربك ((هنا نقهول:  نن) أولم يك ) أسق ط (بربك) تقهول: أو لم يكف أ
نن القييرآن الكريييم ل تقيم، لكيين ل شييك أ الله على كل شيء شهيد يسييت



بدل منه إل لفائدة عظيمة فيكييهون (أو لييم يكييف بب عم يمكن أن يهوجد بدل و
قتا وما أشبه ذلك ثم قال:  قة ونصرة وتثبي بنييه علييى كييل((بربك) شهاد  أ

ننييه)شيء شهيد  تمن مقتضييى ربييهوبيته سييبحانه وتعييالى، أ ةض  ) هذا بع
نن على كل شيء شهيد قال: بيدل منييه أي أو لييم يكفهييم فييي صييدقك أ

ربك ل يغيب عنه شيء ما، وهذا واضح، والشهادة هنا ايش هي؟ 
...: الطالب
نن اللييه علييى كييلالشيخ : الشهادة هنا فعلية يعنييي أو لييم يكييف بربييك أ

بر ك عليهييم وعلييى كييل بتك ونص نب بن لك في الرض وث نك شيء شهيد وقد م
نن هييذا لكيياف وهييذا كقييهوله تعييالى: وو لييك والجييهواب: بلييى واللييه إ لد عيي

 وقالوا لول أنزل عليه آية من ربه قل إنما اليا ت عند الله((
 أو لم يكفهييم أنييا أنزلنييا عليييك-بعدها؟-وإنما أنا نذير مبين * 

بدق ))الكتاب يتلى عليهم  عة اللييه علييى صيي عب أعظم آية، شهاد فالكتا
رسهوله أعظم آية 

(أل) أداة استفتاح )) أل إنهم في مرية من لقاء ربهم ((ثم قال: 
عتفيد شيئين: الشيء الول: التهوكيييد، والشيييء الثيياني: التنييبيه، أل أداة و
عتفيد شيئين: الول: التهوكيد والثياني: التنييبيه طييب وهيل هيي استفتاح و
مركبة من الهمزة و(ل)؟ أو هي غير مركبة؟ الجهواب: هييي غييير مركبيية

وك ) أل إنهم فييي مرييية ((بل هي كلميية واحييدة   ميين لقيياء(() شيي
تمن لقاء الله، ولييهو)ربهم  كك  بش ترهم البعث فهم والعياذ بالله في  ) لنكا

قق بل عم لل إنسان يؤمن بييأنه  عمهوا وخافهوا منه ك قء لستقا كانهوا يرجهون لله لقا
نن الييرب عييز و جييل نبه فإنه سهوف يستقيم على أمر اللييه لنييه يعلييم أ ر

عبه على هذا،  تس عيحا أل  أل إنهم في مرية من لقاء ربهييم((سهوف 
عتفيييد التنييبيه والتهوكيييد " (()  )) إنييه تعييالى أل) أداة اسييتفتاح أخييرى 

برة فيجييازيهم بكفرهييم " هييم فييي) بكل شيء محيط (( بد عقيي قمييا و ) عل
ننييه بكييل عئهم الله عز وجل بما عملهوا ل كب بن عي تمن لقاء الله لكن سهوف  وك  ش

عة قهوله:  بل تص )) أل إنه بكل شيء محيييط ((شيء محي ط وعلى هذا ف
ننه سهوف يجازيهم  بلها الشارة إلى أ بما قب

نن الله تعالى سيظهر مييا يتييبين بييه صييدق في هذ ه اليات فهوائد: منها: أ
تسهم من أين نأخذها؟ الرسهول عليه الصلة والسل م في الفاق وفي أنف

)). سنريهم آياتنا في الفاق وفي أنفسهم ((من قهوله: 
تمن  تمن أين تؤخذ؟  بءة قريبة محققة  نن هذ ه الرا )) سيينريهم ((ومنها أ

برب.  عق لقق وال بح نلة على الت برت بالسين الدا كد عص لنها 



ككر في آيات الله تعالى في الفاق وفييي بف عي ننه ينبغي للنسان أن  ومنها: أ
تمن أين نأخذها؟  نين له الحق  بب ةق إلى أن يت نن ذلك طري تسه؛ ل  حتى((نف

قرا ليييات اللييه)يتبين لهم أنه الحق  لب بد قل وتيي لم نت تييأ ) فييأنت كلمييا ازدد
نين لييك قنييا ويتييب تسك فإنك ل شييك تييزداد إيما الفاقية واليات اللي في نف

تصدق الرسهول عليه الصلة والسل م.
قمييا قصييا عظي عص العلم نق نن النسان ناق ومن فهوائد هذ ه اليات الكريمة: أ
قم بنفسه إل تل نن الله تعالى يريه آياته في نفسه فالنسان غير عا عهه: أ وج
عة حياتييك مييا ند عسييك الييتي هييي مييا بمه الله ولذلك يا إخييهوان الن نف نل إذا ع
تميين نظييار  لن بتلييف فيهييا ال بعرفهييا ولهييذا اخ بن قدا ما  تعرفها أتعرف النفس؟ أب
نذات، نن النفيس هيي الي المتكلمين والفلسفة وغيرهم منهم مين قيال: إ
نن النفييس بمن قال: إ ةء من البدن، ومنهم  نن النفس جز بمن قال: إ ومنهم 
بصف بشيييء فل هييي عتهو نن النفس ل  ةض في البدن، ومنهم من قال: إ بر ع
عتصلة ول منفصلة إلى آخر ما يقهولييهون فييي داخل العالم ول خارجه ول م
تمن مخلهوقييات اللييه ةق  نن النفس مخلهو بمن قال: إ بلق، ومنهم  النفي المط
عر فييي بميي تسير فيه كما تسير الج عخل في البدن وت ننها تد بر م وأ عج وأنها ذات 
نن النبي صييلى اللييه عليييه وسييلم لل لذلك أ عد بدر وي بفحم أو الماء في الم ال
بتهييا فييي بل بتها الملئكيية وجع بذ بت نفسه أخيي بذ تخ عأ تبض  عق نن النسان إذا  ببر بأ أخ
ةء ببعييه البصيير وهييذا يييدل علييى أنهييا شييي نت تبييض ا عق بفن وحنهوط وأنييه إذا  ك
نمييا بل قل ولهييذا  بلييم منهييا إل قلي بر م وجسد لكننا مييع ذلييك ل نع عج مخلهوق له 

 قل الروح من أميير ربييي ومييا((سألهوا عن الروح قال الله تعالى: 
 ))أوتيتم من العلم إل قليل 

 القرآن والرسهول صلى الله عليه وعلييى آلييهبكومن فهوائد هذ ه اليات: أن
كق لقهوله:  بح .)) حتى يتبين لهم أنهم الحق ((وسلم 

ةت تهوصل إلى اليقين لقهوله: نن اليات الدالة على ذلك آيا ومن فهوائدها: أ
بين (( لب لين يعني الهوضييهوح والظهييهور، ومنييه قييهوله تعييالى: )) حتى يت بب نت ال
بين لكم الخيط البيض ميين الخيييط السييود ((  فييإذا)) حتى يتب

تلي ج هيذا بعا عت بسيك علييك أن  كتهم نف بل إليى اليقيين فيا تصي ك ليم ت نن بمت أ تل ع
كل عد بل إلييى مييا ييي تص تقين حتى ت بي تصل إلى ال بضال الخطير حتى ت عع برض ال الم

لد الله كأنك تراه(عليه قهول الرسهول صلى الله عليه وسلم:  دب  أن تع
).فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

تته؛ ومن فهوائد الية الكريمة: كفايية اللييه تعيالى عيين كييل شيييء بشيهاد
)). أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ((لقهوله: 



نن عه ذلييك أ براتها وجيي كث بؤ عم بثار على  بلل بال بد تت تمن فهوائد الية الكريمة: الس و
كل تد بت ان يسي تلنس كق فا ننيه حي تنيه الرسيهول عليى أ تكي كل بتم بد بت الله تعالى اسي
ةب من برة تدل على البعير وهذا جهوا بع بب براتها ولهذا قيل: ال كث بؤ عم بالثار على 

تئل: بم عرفت ربك؟ قال على البديهة: "  عس ددل علىدالبعرةأعرابي   ت
ننه البعير البعرة تييدللعراب ما يعرف إل البل " تمن ا " اختار هذا ل

لثر يدل على المسير قل صييهورةعلى البعير وال بت مث  " صح؟ إذا رأي
ةء ذات بسييما بفت أنييه قييد سييار علييى هييذا أحييد " ف بد م على الرض عر الق
لل على السميع البصير؟ عد ةر ذات أمهواج أل ت ةض ذات فجاج وبحا أبراج وأر
عوجييهود اللييه نل باليات الفاقية على  بد " والجهواب: بلى. هذا العرابي است

تته. بر بد عق وعلى 
بذر  نييية الحيي تهو بب تئييدة تر تمن المخالفة وهذ ه فا بذر  ومن فهوائد هذ ه الية: الح

تمن أين تؤخييذ؟   أو لم يكيف بربيك أنيه عليى كيل((تمن المخالفة 
ةد على كل شيء على نفسييكب فإذا علم))شيء شهيد  نن الله شهي بت أ

بميين تقب الله عييز وجييل، و برا عت ننك سهوف  لرفات فإ تلك كل التص تلك أقهوا أفعا
نن الله شييهيد عليييك بت أ بم تعظ، إذا عل نت بي بظ بمثل هذ ه الية فإنه لن  تع نت لم ي
تبك بح بصيي عجلهوسك مييع  عجلهوسك مع أهلك في  بدتك في  في خلهواتك في وح
ننك سهوف تراقب الله عز وجل وهذا هييهو معنييى قييهول الرسييهول عليييه فإ

 أن تعبد الله كأنييك تيراه فيإن لييم تكيين تيراه(الصلة والسل م: 
.)فإنه يراك 

تذيبهم نن سبب تكيي تل هؤلء المكذبين وأ عن حا ومن فهوائد الية الكريمة: بيا
تمن لقيياء اللييه نن من كان في شك  تمن لقاء الله ومعلهو م أ وك  ننهم في ش أ
ا بيين اليميان بيه قم ترن دائ بل لله ولهيذا تجيدون الليه تعيالى يقي بم فلن يع
عص عملييه، عقيي بقص إيمانه باليهو م الخيير فسييهوف ين بمن ن نن  واليهو م الخر؛ ل
ننييه يرجييهو أن يكييهون عل عمله ل عم بل إيمانه باليهو م الخر فسهوف يك عم بمن ك و
نن هيذا بل على بالك أ قدا في ذلك اليهو م، أنت عندما تركع وتسجد اجع سعي
تميين الن ععك متى؟ يهو م القيامة، وههو ينفعك  الركهوع والسجهود سهوف ينف
بمييرة الملمهوسيية يييهو م نن الصلة تنهى عيين الفحشيياء والمنكيير لكيين الث ل
عع التييا م بفييا بهيير للمييؤمن النت القيامة التي تظهر لكل أحييد فييي الييدنيا يظ
ا يفعيل ن تيميية رحميه الليه: " م بالطاعات كما قيال شييخ السيل م اب
تلييي بت بق تيييي سييياحة و بف تسييي خلييهوة ون بب بدري ح تتي في صيي نن نن ج أعدائي بي إ
شهادة " رحمه الله فالنسان المييؤمن يجييد هييذا فييي نفسييه قبييل يييهو م

بشف عن كل شيء. عيك القيامة، في يهو م القيامة يكهون الظههور الكامل 



برة عقييد قما و تعل كل شيء  ومن فهوائد هذ ه الية الكريمة: بيان إحاطة الله بك
عمحي ط بكل شيء بأفعاله وأفعال العباد قييال قرا وغير ذلك  قنا وتدبي وسلطا

بن((الله تبار ك وتعالى:   لتعلموا أن الله على كل شيء قييدير وأ
)).الله قد أحاط بكل شيء علما 

ننييك إذا آمنييت تقيق مراقبة اللييه؛ ل قضا: تح من فهوائد هذ ه الية الكريمة أي
تقبه المراقبة التامة بحيث ل برا عت نن الله بكل شيء محي ط فسهوف ايش؟  أ

بها ك والله أعلم. بر ك ول يرا ك حيث ن عد ك حيث أم يفق
سهورة الشهورى

كمعنا يا عبد الله  س
أعهوذ بالله من الشيطان الرجيييم، بسييم اللييه الرحميين الرحيييم :القارئ

ده(( نحي إليك وإلى الذين ميين قبلييك الليي  حم عسق * كذلك يو
العزيز الحكيم * له ما في السييماوا ت ومييا فييي الرض وهييو
بطييرن ميين فييوقهن العلييي العظيييم * تكيياد السييماوا ت يتف
لمن في الرض نل دحون بحمد ربهم ويستغفرون  بب لس دي والملكئكة 

بن الله هو الغفور الرحيم  ). )أل إ
نن اللييهالشيخ ببق لنييا أ : أحسنت،  أعهوذ بالله ميين الشيييطان الرجيييم سيي

بفياق وفيي تته فيي ال ا بي هيؤلء المكيذبين آي تر عي بعد بأن  سبحانه وتعالى و
تته في الفاق؟ تلراءته إياهم آيا قل  تت مثا تسهم فها عف أن

 .....:الطالب
: يعني آياته الكهونية كالشمس والقمر والنجهو م، والرضية؟الشيخ

.....: الطالب
تمن البحار والنهار والشجار والجبال وغييير ذلييك،الشيخ : ما في الرض 
طيب.

تكيي ئ علييى نت قضا الفاق آيات اللييه الشييرعية فييي الفيياق، نعييم الم وفيه أي
العمهود أنت! أنت!

.....: الطالب
: في الفاق.الشيخ

.....:الطالب
؟ ..: ل، الشيخ

 .....:الطالب
بلبة والنصر لولياء الله طيب، فيالشيخ : وقلنا الفتهوحات السلمية والغ

عت الله تعالى  تسهمالنفس آيا ؟في أنف



.....: الطالب
بدة الشخص؟ يعني فقي ط المعيدة؟ طيييب هييات! نعييم، آيياتالشيخ تع : م

كددة، مييا بع باع كثيرة مت قضا أنهو كيب وهي أي تقية كذا؟ ط عل عخ تقية وال بل تخ النفس ال
) يييا) أولم يكف بربك أنه على كل شييء شيهيد ((معنى قهوله: 

عبد الله بن عهوض؟
.....: الطالب
: أو استفها م تقريري؟الشيخ

....استفها م تقريري :الطالب
: اي وش معنا ه؟ وش معنا ه؟ ما المعنى؟الشيخ

... أولم يكف شهادة الله سبحانه وتعالى  ....:الطالب
نن ميا جياء بيهالشيخ تف شييهادة اللييه عييز وجيل بيأ : نعم، يعني أو لم يكي

بعان: ما هما؟  بن شهادة الله تعالى نهو برنا أ كق، طيب ذك الرسهول ههو ح
.....: الطالب
: لم نقل هذا؟  الشيخ

: قهولية وفعليةالطالب
ننالشيخ : قهولية وفعلية، طيب أين الدليل علييى شيهادة الليه القهولييية بيأ

رسهول الله حق؟ 
لكن اللييه يشييهد بمييا أنييزل إليييك أنزلييهقهوله تعالى: ((  :الطالب
 ))بعلمك
: أحسنت، الفعلية؟الشيخ

.....: الطالب
ننه قييال: الشيخ  لكن اللييه يشييهد بمييا((: تما م، شهادة الله القهولية أ

) شييهادة قهولييية)أنزل إليك أنزله بعلمييك والملكئكيية يشييهدون 
تلييع نط كن الله سبحانه وتعييالى ي عق الشهادات، الشهادة الفعلية أ بد وهذ ه أص
نية كر لذ تبيح الدماء والمهوال وال نن رسهوله صلى الله عليه وسلم يست بلم أ بع وي
بر ه بص بر ه حتى أنه ن بص بن له ون نك تته التي يدعهو إليه ومع ذلك فقد م في دعهو

لرعب مسيرة شهر وهذ ه شهادة  نن رسييهول..بال  من الله عز وجل على أ
كق  الله صلى الله عليه وسلم ح

برى، أنييا عشييهو برة  عسييهو لشهورى ويقال:  ثم نبدأ الدرس اليهو م يقهول: سهورة ال
عتقييال هييذا وهييذا، أمييا الشييهورى عنييدي مكتييهوب (سييهورة شييهورى) وهييي 
ف(ال) فيهيييا للبييييان، وأميييا (شيييهورى) فهيييي ميييأخهوذة مييين قيييهولهم:

درهم شورى بينهم (( ) وليس فيها (ال)، فهذ ه السهورة تسييمى) وأم



بنى مكية؟ هل المراد نية ما مع سهورة شهورى وسهورة الشهورى، يقهول: مك
عمد يييا رجييل- ... ما نزل بمكة أو المراد ما نزل قبل الهجرة؟ الثاني -ل ت

تني ميا نييزل بد نعم المراد الثاني ما نزل بعد الهجرة ولهو في مكة فهييهو ميي
تني كقييهوله تعييالى:  بد  اليوم أكملييت((بعد الهجرة ولهو في مكة فههو ميي

برفة والنييبي)لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي  ) هذ ه نزلت في ع
تقف بعرفة.  صلى الله عليه وسلم وا


